
A tradução a seguir possui apenas fins informativos. Em caso de discrepância, inconsistência ou conflito 
entre esta tradução e a versão em inglês (especialmente em razão de atrasos na tradução), a versão em 
inglês prevalecerá. 

Código de conduta da AWS 
Atualizado pela última vez em: 18 de novembro de 2022 

Importância 

Acreditamos firmemente no valor e na importância de um ambiente em que todos os membros da 
comunidade AWS se sintam acolhidos e seguros. Este Código de conduta descreve o 
comportamento que esperamos dos membros da comunidade AWS que interagem em eventos e 
programas, bem como em blogs, fóruns on-line e plataformas de mídia social da AWS. O objetivo 
dos eventos, programas, blogs, fóruns on-line e plataformas de mídia social da AWS é promover a 
educação técnica e profissional, além de incentivar o diálogo na comunidade. 

Comportamento 

1. Você se comportará de maneira a promover um ambiente seguro e de apoio para todos os 
participantes de eventos e programas da AWS, bem como em blogs, fóruns on-line e 
plataformas de mídia social da AWS. 

2. Você não se envolverá em nenhum discurso ou comportamento problemático nem 
interferirá na participação de outras pessoas em eventos e programas, blogs, fóruns on-line e 
plataformas de mídia social da AWS. 

3. Você não interferirá na operação de eventos, programas, blogs, fóruns on-line e 
plataformas de mídia social da AWS. 

4. Você não tentará receber benefícios aos quais não tem direito em eventos e programas da 
AWS, nem em blogs, fóruns on-line e plataformas de mídia social da AWS. 

5. Você não se envolverá em nenhuma forma de discurso ou comportamento de assédio, 
ofensivo, discriminatório ou ameaçador, incluindo, entre outros, com relação a raça, gênero, 
identidade e expressão de gênero, nacionalidade, religião, deficiência, estado civil, idade, 
orientação sexual, status de militar ou veterano ou outra categoria amparada pela lei. 

6. Você seguirá as instruções da equipe do evento ou programa da AWS ou dos 
moderadores de blogs, fóruns on-line e plataformas de mídia social da AWS. 

7. Você cumprirá todas as leis aplicáveis e, no que se refere aos eventos da AWS, todos os 
requisitos específicos do evento (inclusive todos os requisitos de saúde e segurança) e, no 
que se refere aos programas da AWS, todos os requisitos específicos do programa. 

Abrangência 

Esperamos que todos os membros da comunidade AWS (incluindo, entre outros, participantes, 
fornecedores, patrocinadores, palestrantes, voluntários, moderadores e funcionários da AWS) 
sustentem os princípios deste Código de conduta. No contexto de eventos da AWS, este Código de 
conduta abrange o evento principal e todos os eventos relacionados (sociais ou de outra natureza). 
No contexto dos programas da AWS, este Código de conduta abrange o programa principal e todas 
as atividades relacionadas a ele. Os funcionários da AWS devem seguir todas as políticas da 
empresa, em todos os momentos. 



A tradução a seguir possui apenas fins informativos. Em caso de discrepância, inconsistência ou conflito 
entre esta tradução e a versão em inglês (especialmente em razão de atrasos na tradução), a versão em 
inglês prevalecerá. 
Consequências 

 

Se acreditarmos que você violou este Código de conduta, poderemos proibir sua participação em 
futuros eventos e programas da AWS, bem como suas interações em blogs, fóruns on-line e 
plataformas de mídia social da AWS. Além disso, se acreditarmos que você violou este Código de 
conduta no contexto de um evento ou programa da AWS, poderemos exigir que você deixe o 
evento ou programa. Se exigirmos que você deixe um evento da AWS, você não terá direito ao 
reembolso de qualquer taxa paga a nós em conexão com o evento. Todas as determinações ficam 
a nosso critério exclusivo. Envolveremos as autoridades competentes se considerarmos adequado.  

Fale conosco 

Se você testemunhar ou for submetido a comportamento inadequado em um evento ou programa 
da AWS ou em um blog, fórum de discussão ou plataforma de mídia social da AWS, entre em 
contato imediatamente com a AWS pelo e-mail aws-events-security-concerns@amazon.com. 
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